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پيش گفتار
خامه ماهي ) Chanos chanos (Forsskal, 1775یکي از مهمترین
گونه های پرورشي در آبهایساحلي مناطق گرمسیری و نیمه
گرمسیری است که بسیار سریع الرشد بوده و نسبت به تغییرات
شوری مقاومو غلظت های پایین اکسیژن را تحمل ميکند(

مهمترین کشورهای تولید کننده خامه ماهي شامل فیلیپین ،اندونزی
و تایوان هستند .میزان تولید خامه ماهي پرورشي در سال  1125بیش
از یک میلیون تن بوده است .پرورش سنتي خامه ماهي در نواحي
ساحلي جنگلهای حرا را از حدود  5قرن پیش ذکر نمودهاند ،و در
رابطه با این صنعت میلیونها نفر از زن و مرد و کودكمشغول به کار
ميباشند .خامه ماهي از موضوعات مهمي ميباشد که مطالعات
گسترده و عمیقي توسط محققین از ماداگاسکار تا مکزیک و از
ژاپن تا جنوب آفریقا انجام شده است .بیشتر اطالعات بیولوژیکياین
ماهي از طریق پرورش آن در استخرهای خاکي و یا سالن های
تکثیر بدست آمده است  .بررسي های متعددی در خصوص
تکنیکهای تکثیر مصنوعي  ،پرورش ،تغذیه و بیماری شناسي

ومسائل اقتصادی آن توسط انجام شده است.پژوهش های منحصر به
فرد متمرکز ،در خصوص بیولوژی خامه ماهي در بخش آبزی
پروری مؤسسه  SEAFDECدر فیلیپین انجام شده است.

پرورش خامه ماهي در کشورما ،ایران ،توسط بخش تکثیر و پرورش
مرکز تحقیقات شیالتي دریایعمان مورد مطالعه و بررسي قرار
گرفته است .این مطالعات که از سال  2413آغاز گردید شامل
بررسي پراکنش و تغذیه طبیعي بچه خامه ماهیان ،پرورش خامه
ماهي در تانکهای بتوني و استخرهای خاکي ،پرورش توأم خامه
ماهي و میگوبوده که نتایج این تحقیقات منجر به شناساندن هر چه
بیشتر این گونه ماهي باارزش به محققین  ،دانشجویان و پرورش
دهندگان میگو به ویزه پرورش دهندگان میگو دراستان هرمزگان
گردیده است.

 -1رده بندی و ریخت شناسی
خامه ماهي  Chanos chanosتنها گونه منحصر به فرد متعلق به
خانواده  Chanidaeاز راسته Gonorynchiformesميباشد .این
ماهي برای اولین بار توسط پتروس فورسکال 2در سال  2115بر
اساس نمونه هایي که از جده 1واقع در دریای سرخ بدست آمده بود،
به نام  Mugil chanosنامیده شد .نمونه های تاکسي درمي شده از
این گونه در موزه جانور شناسي دانشگاه پن هاگـن دانمارك
نگهداریميشود ،السي پد 3نام
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Chanos arabicusرا در سال

 2214بر این ماهي نهاد و این نام را در سطح جهاني تعمیم داد،
کالنزینگر 5در سال  2212از نام صحیح Chanos chanosاستفاده
کرد و بیشتر نویسندگان بعدی از همان نام استفاده کردند
(.)Bagarinao, 1994
1

-Petrus forsskal
- Jeddah
3
- Pen hagen
4
- Lacepede
5
- Klunzinger
2

2

خامه ماهي دارای بدن دوکي شکل کشیده و نسبتاً فشرده و
ایرودینامیک ،فاقد کیل در ناحیه شکم ميباشد . .رنگ بدن  ،نقره
ای در ناحیه شکم و پهلو ها که به سمت پشت به سبز زیتوني میل مي
کند ،رنگ پشت سبز زیتوني ،باله های پشتي و دمي بي رنگ یا زرد
با حاشیهسیاهرنگ و داخل باله های سینهای و شکمي تیره رنگ
ميباشد ،دارای یک باله پشتي با  1خار و  24-21شعاع نرم است،
باله مخرجي کوتاه دارای  1خار و  2-21شعاع نرم و نزدیک به باله
دمي است ،باله دمي بزرك و عمیقا چنگالي است ، .فلس ها
سیکلوئیدی ،کوچک و نرم هستند ،چشمها بوسیله الیهقرنیه خارجي
از جنس چربي پوشیده شده است .دهان کوچک ،آرواره ها بدون
دندان و ماگزیال کوتاه وبه پشت مرکز چشم نميرسد .دارای چهار
قوس آبششي ميباشد .بدن بویژه در بالغین ماهیچهای ،دم عمیقاً
چنگالي ميباشد ( ( ) FAO 2018شکل.)2

1

شکل  -2خامه ماهي ( اقتباس اسدی و دهقاني پشترودی .)2415
شکل های متنوعي از خامه ماهي گاهاً پیدا شدهاند .یک نمونه در
فیلیپین با باله های سینهای و مخرجي کامال کشیده و یک باله دمي به
درازای طول بدن در شکل  b – 1نشان داده شده است .این نمونه
شبیه ماهي طالئي

احتماال مشابه یکي از ماهیاني است که در

اندونزی بوسیله شوستر در سال 2311گزارش شده است .نمونه های
کوتوله یا گوژپشت (به شکل شاه ماهي اروپا) با ضریب نسبت طول
استاندارد به ارتفاع بدن حدود  1-1/5به جای ضریب  4/5-3در
هاوایي  -اندونزی و استرالیا گزارش شده است(شکل  .)c-1گرچه
خامه ماهیهای جوان کوتوله بدن کوتاهتری دارند اما دارای تعداد
فلس و مهره هایطبیعي ميباشند .یک خامه ماهي به رنگ
4

غیرمعمولي سر قرمز  -باله های قرمز و سطح پشتي آبي شفاف از
بندر داروین در شمال استرالیا گزارش شده است .از آنجا که اینها
بندرت دیده ميشوند هیچ اطالعاتيدر مورد اشکال متنوع خامه
ماهي در دست نیست .به هر حال نمونه های کوتاه ممکن است
بواسطه توقفرشد تحت شرایط فضای محدود و یا شوری خیلي باال
بوجود آید( ( )Bagarinao,1994شکل .)1

3

شکل  - 1اشکال مختلف خامه ماهي  -a ،نمونه طبیعي مشابه با
بالغین - b .نمونه مشابه باماهي طالئي در فیلیپین - c .نمونه کوتوله
در اندونزی (.)Bagariano, 1994
 -2پراکنش جغرافيایی
خامه ماهي در آبهای فالت قاره و جزایر اقیانوسي سراسر مناطق
گرمسیری اقیانوس هند و آرام در اطراف جزایری که دمای آب باال
تر از  11درجه سلسیوس است یافت مي شود .بیشترین پراکنش در
آبهای اندونزی ،مالزیو گینه نو  ،به سمت غرب تا دریای سرخ و
آفریقای جنوبي،به سمت شرق تا سواحل شرقي اقیانوس آرام  ،به
سمت شمال تا ژاپن و به سمت جنوب تا ویکتوریا ،استرالیا شرق
پراکنش دارد باید اضافه نمود که مناطق جغرافیایي از  31درجه
شرقي تا  231درجه غرب و  41تا 31درجه شمالي تا  41تا  31درجه
جنوبي محل زیست این ماهي ميباشد .خامه ماهي در آبهای مناطق
حاره که تحت تاثیر جریان های سرد اقیانوسي قرار دارند (برای
مثالاکوادور و پرو) به ندرت یافت ميگردد اما در آبهای مناطق
5

معتدله که تحت تأثیر جریانهای گرم اقیانوسيقرار دارند (برای مثال
آفریقای جنوبي و جنوب ژاپن) یافت ميگردد (شکل  .)4خامه
ماهي ظاهراً وابستگي نسبتاً زیادی به نواحي فالت قاره و جزایر
مرجاني دارد و تاکنون گزارشي از صید آنها توسط تورهای شناور
در نواحي اقیانوسي ارائه نشده است .به نظر ميرسد که دامنه
پراکنش خامه ماهي منحصراً در نواحي مرجاني شفاف ،نیمه عمیق،
آبهای شور و دارای دمای باالتر از  11درجه سانتیگراد
ميباشد.جنوب شرقي آسیا بویژه فیلیپین ،اندونزی و تایوان مرکز
اصلي پراکندگي جغرافیایي و پرورش خامه ماهيميباشند ( Reyes,

.)2017

1

شکل -4مناطق پراکنش خامه ماهي ()Reyes, 2017
 -3تاریخچه و مكان زندگی
 -1-3بالغين

خامه ماهیان بالغ (طول کل  51-251سانتي متر  ،وزن 3-23
کیلوگرم و سن  4-25سال) ماهیان آبهای باز و شناگران سریع و
قدرتمندی هستند .اطالعات زیادی درباره خامه ماهیان بالغ در
طبیعت وجودنداردو آنها در گروههای بزرگ در امتداد سواحل
نزدیک جزایر جایي که صخره ها به خوبي توسعه پیداکردهاند و یا
1

در خورهای بزرگ ساحلي دیده شدهاند .ظهور آنها در آبهای
نزدیک ساحل و صید آنها معموال محدود به چند ماه از فصل
تخمریزی ميشود.
خامه ماهیان بالغ همچنین در دریاچه های آب شیرین در فیلیپین،
اندونزی و ماداگاسکار یافت ميگردند .صید خامه ماهیان بالغ از
دریاچه های فیلیپین و رودخانه ها به طور قابل مالحظهای در سالهای
اخیرافزایش یافته است .تولید مثل خامه ماهي در طبیعت به خوبي
شناخته شده نیست .زیرا که در این زمینهمطالعات کمي صورت
گرفته است .به هر حال خامه ماهي در اسارت با موفقیت با استفاده از
هورمون یابدون استفاده از هورمون توسط بخش تکثیر و پرورش
مرکز توسعه شیالتي جنوب شرقي آسیا ( )SEAFDECدر فیلیپین و
متعاقب آن در تایوان  -هاوائي و اندونزی به مرحله بلوغ جنسي
رسیده وتخمریزی نموده است .بالغین در طبیعت و قفس های بزرگ
شناور در سن  4-5سالگي به مرحله بلوغ جنسي ميرسند اما در
استخرهای خاکي و حوضچه های بتوني ممکن است  2-21سال به
2

طول انجامد.ماده های دارای  4-24کیلوگرم وزن ،حدود  1/5تا 1
میلیون تخم تولید ميکنند .خامه ماهي ممکن است در طبیعت و یا
در اسارت بیش از یکبار در سال تخمریزی نماید .تخمریزی معموال
در هنگام شب صورت ميگیرد .خامه ماهي احتماال به مقدار زیادی
تابع شرایط نوری و فصلي ميباشد(.)Bagarinao, 1991
 -2-3تخم ها و جنين ها

تخمریزی در دریاهای باز صورت ميپذیرد .تخمهای لقاح یافته
خامه ماهي کروی و شناور هستند و  2-2/1میلي متر قطر دارند و
دارای ذرات ریز زرده ميباشند .فاقد ذرات چربي بوده و دارای
فضایپری وتیلین باریک ميباشند .همچنین فاقد ساختمان پوششي
ميباشند (شکل  .)3تکامل جنیني یک دوره تکامل معمول در
ماهیان استخواني را طي ميکند و این دوره بین  11-45ساعت در
درجه حرارت11-41درجه سانتیگراد و شوری  13/5-43درجه
سانتیگراد به طول ميانجام (.)Bagarinao, 1994

3

شکل  -3تخمهای لقاح یافته خامه ماهي همراه با ذرات خیلي ریز
زرده و فضای پری ویتلینباریک.تصاویر  Aaتا  Cbمراحل تکامل
جنیني را به غیر از جزئیات زرده نشان ميدهد :bl(.بالستوردم : yo
زرده : es ،خط جنیني : bp ،بالستوپور : so ،بند : em ،جنینkf ،

:کیسه کوپفر : Fn ،چین باله) (.)Bagarinao, 1991
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توضیح شکل :
 : Aaلقاح تا زماني که بالستودرم یک سوم از کیسه زرده را ميپوشاند و حلقه
های ژرمینال مشخصميشوند ( 1ساعت).
 : Abبالستودرم دو سوم زرده را ميپوشاند و خط جنیني ظاهر ميگردد (2-21
ساعت).
 : Acبالستودرم کامال زرده را ميپوشاند .بالستوپور قابل رؤیت است و جنین
فاقد بندهای مشخصميباشد ( 21-24ساعت).
 : Baجنین همراه با  3-21بند .کیسه کوپفر قابل رؤیت .حفره های چشمي
شروع به توسعه ميکنند( 22/5-25/5ساعت).
 : Bbجنین در موقعیت  Cشکل خم ميشود در حالیکه قسمت انتهای عقب
هنوز مسطح است .سر و حفره های بینایي و شنوایي متمایز شدهاند 23 .تا  11بند
قابل رؤیت است ( 23-23ساعت).
 : Bcجنین دور زده و تشکیل حلقهای ميدهد که انتهای عقبي آن در برش
عمودی نسبت به سطح زرده برآمده تر ميباشد .مغز نیز به طور قابل مالحظهای
توسعه یافته است ( 21-14ساعت)
 : Caدم جنین شروع به جدا شدن از زرده ميکند اما هنوز کشیده نشده است.
همچنین چین بالهای در وسـط بـدن ظـاهر ميشـود .عـدسي هـای چشمـي
شکـل مـيگیرد و قلب شروع به ضربان مينماید ( 11-13ساعت).
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 : Cbجنین کامال تکامل یافته است .دم آن کشیده شده و تقریباً درست قبل از
هچ شدن به نزدیک سرميرسد ( 15تا  45ساعت).

 -3-3الروها و مراحل مختلف الروی

الروهای خامه ماهي اجزاء اصلي پالنکتونهای دریاهای باز هستند.
اطالعات مفصل درموردالروها از طریق تکثیر مصنوعي و نمونه های
پرورش یافته در سالن هچری بدست آمده است .الروهایتازه هچ
شده یک کیسه زرده بزرگ دارند (حجم  1/5میکرولیتر) چشمها بي
رنگ بوده و فاقد دهانميباشند .آنها تا حدود  5میلي متر در مدت
 41ساعت رشد ميکنند و حدود  %31کیسه زرده را مصرفميکنند
و تا روز پنجم که کیسه زرده کامال تخلیه ميگردد دیگر رشد
چنداني ندارند .اندازه تخم  -اندازهالرو  -مقدار زرده و اندازه دهان
در خامه ماهي بزرگتر از بسیاری از ماهیان دیگر مناطق گرمسیری
(برایمثال ماهي سي بس

 Lates calcariferو ماهي صافي

 )Siganus gattatusميباشد .این بزرگي اندازهاحتماال دلیلي برای
پرورش نسبتاً آسان الرو خامه ماهي در سالن هچری و همچنین
21

فراوان بودن نوزادانخامه ماهي در محیط طبیعي است .به منظور
مطالعات

اکولوژیکي،

دوره

الروی

ممکن

است

بر

اساسخصوصیات ریخت شناسي و رفتاری به  5مرحله تقسیم نمود.
(شکل .)Bagarinao, 1991( )5

شکل  -5مراحل توسعه الروی در خامه ماهي)(Bagarinao, 1991
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مرحله  - 2مرحله الروهای با کیسه زرده  :طول کل  4/4-3/3میلي متر-5/3( 2
 4/1میلي متر ، )1زرده موحود است .چین بالهای به ویژه در حاشیه های پشتي و
شکمي شروع به رنگ دانه دار شدن ميکند .الرو در ستون آب به صورت
وارونه شناور ميماند .به آرامي ته نشین ميشوند و به طور متناوبچرخش 411
درجهای دارند .این مرحله سه روز طول ميکشد.
مرحله  - 1مرحله خمیدگي اولیه الرو  :طول کل  4/3-5/1میلي متر (5-1/1
میلي متر) ،زرده موجود نیست .چشمها به طور کامل رنگ دانه دار شده است1 .
خط رنگ دانه پشتي وشکمي بدن از پشت سر تا ساقه دمي کشیده شده است.
طناب عصبي به صورت مستقیم ميباشد .باله هایسینهای ظاهر شدهاند .الرو
موقعیت عمودی خود را در ستون آب نگه ميدارد ونسبت به نور و
جریاناتآب واکنش نشان ميدهد .شروع فعالیت دهان و تغییر تغذیه الرو از
زرده به تغذیه خارجي .این مرحله 5روز طول ميکشد

 -1طول كل نمونههاي بدست آمده از طبيعت كه در حالت فيكس شده اندازه گيري شدهاند.
 -2طول كل نمونه هاي بدست آمده از پرورش الروها در سالن هچري كه به صورت تازه
اندازهگيري شدهاند.
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مرحله  - 4الرو خمیده  :طول کل  3/1-3/3میلي متر ( 5/3-21میلي متر):
طناب عصبي خمیده شده است .باله های پشتي  -مخرجي و دمي شروع به
متمایز شدن از چینبالهای ميکنند .کیسه شنا تکامل یافته و در شب متورم
ميشود .خط رنگ دانه های پشتي نسبت به سطحبدن نامشخص ميباشد .خط
دیگر رنگ دانه ها از قسمت گلو به شکم شروع به توسعه مينماید .رنگ
دانهروی شعاع های باله دمي گسترش ميیابند .الروها به جز در ناحیه چشمي
شفاف ميباشند .الروها شروع به شنای گروهي مينمایند .واکنش نسبت به نور
و جریانات قوی تر ميشود .این مرحله  1روز ادامه دارد.
مرحله  -3مرحله بعد ازخمیدگي یا نوزادی  :طول کل 3/5-21/5میلي متر
( 1-3-23/3میلي متر) :چین بالهای پشتي ناپدید ميشود .باله دمي دو شاخه
ميشود .ستون مهره به طور کامل استخوانيميشود .ضمائم اصلي شعاعهای باله
ها ظاهر شدهاند .حاشیه سطح پشتي بدن بوسیله فضای وسیع رنگدانهای از باله
جدا ميشود .رنگ دانه ها در قسمت سطحي شکمي تا نیمي از طول روده
گسترش ميیابد.الرو خیلي شفاف است و نسبت به تحریکات خارجي فوراً
واکنش نشان ميدهد .مقاومت وسیعي نسبت بهنور  -تغییرات شوری  -تراکم و
حتي ضربات دارد .این مرحله  1روز طول ميکشد.
مرحله  -5الروهای تغییر شکل یافته  :طول کل  3/5-21/5میلي متر (-23/3
1/3میلي متر) :باله های شکمي کامل شده و چین باله شکمي تحلیل ميرود.
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رنگ دانه های صفاقي نقرهای رنگميشود .سطح بدن با رنگ دانه ها پوشیده
ميشود که در سطح پشتي متراکم تر است .رنگ دانه های خطجانبي از سمت
ساقه دمي به طرف جلو گسترش ميیابد .فلس ها حدود یک ماه بعد از مرحله
نوزادی یاصید شدن از منطقه ساحلي تکامل ميیابند .الروها شروع به تغذیه از
درون بستر نموده و تشکیل گروههایمتراکم ميدهند .این مرحله  1تا  3هفته
ادامه دارد.

 -4-3نوزادها 1و مرحله دگردیسی

2

خامه ماهیهای نوزاد در واقع الروهایي هستند که به مرحله
دگردیسي رسیده و در پایان مرحله الرری ميباشند .دگردیسي در
خامه ماهي ترکیبي از تغییرات ریخت شناسي و فیزیولوژیکي و
رفتاری ميباشد .به دنبال دگردیسي ،الروهای تغذیه کننده از
زئوپالنکتون تبدیل به جوانهای کفزی خوارميگردند بطوریکه بسته
به نوع غذای غالب در محیط ،علفخوار  -دتریت خوار و یا همه
چیز خوارميشوند .خامه ماهي در مرحله دگردیسي هرگز در

1

- Fry
Metamorphosis-2
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دریاهای باز گزارش نشده است .اما گاهگاهي از سواحلمردابي در
فیلیپین و تعداد زیادی در سریالنکا و هند صید گردیدهاند.
 -5-3جوانها و نابالغين

خامه ماهیهای بزرگتر از  11میلي متر که شکل و خصوصیات
بالغین را بدست آوردهاند به عنوانجوان شناخته ميشوند .آنها
دارای اجزاء شعاعهای باله کامل یک دم دو شاخه واضح و رنگ
نقرهایهستند .خامه ماهیان جوان  1-21سانتیمتر (طول کل) معموال
در صنعت آبزی پروری به نام انگشت قدشناخته ميشوند .خامه
ماهیهای بزرگتر از  41سانتي متر در محیط های مختلف از قبیل
خورها  -مصب هاو علفزارهای ساحلي و استخرهای جزر و مدی
که سرشار از مواد غذایي بوده و نسبتاً کم عمق ميباشندیافت
ميگردند .
 -4خالصه چرخه زندگی
چرخهزندگي خامه ماهي شامل یکسری مهاجرت ها است اما
در مورد جابجایي بویژه زماني که خامه ماهیانجوان مناطق
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نوزادگاهي 2را ترك ميکنند و همچنین دوره تخمریزی بالغین در
طبیعت اطالعات کمي دردسترس ميباشد .از آنجائیکه الروهای
خامه ماهي در آبزی پروری مورد استفاده قرار ميگیرندکوشش
هایي به عمل آمده است تا ارتباط بین مناطق تخمریزی با مناطق
ساحلي جمع آوری الروهامشخص گردد تا مکانیسمي که باعث
ظهور و پیدایش نوزادان در آبهای ساحلي ميگردد شناسایي شود
ولي هیچکس این ارتباط را به طور واقعي پیدا نکرده است.
اطالعات موجود که در باال به تفصیل شرحداده شد نشان ميدهد
که بالغین خامه ماهي نسبتاً بزرگ ،طویل العمر ،سطح زی و به
صورت گله هستند.آنها در آبهای باز نزدیک جزایر مرجاني یا
جزایر کوچک تخمریزی ميکنند .تخمها و الروها پالژیک هستند.
الروهای بزرگتر یا مساوی  21میلي متر که  1-4هفته سن دارند
(معموال به نام نوزاد نامیده ميشوند) بوسیله شنای فعال و جریانات
آب به سمت آبهای ساحلي حرکت ميکنند .آنها از آبهای

- Nursery
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1

ساحليو سطحي عبور نموده و وارد خورها ،رودخانه ها ،ماندابها،
مصبها و دریاچه ها ميگردند و ساکن ميگردند (شکل .)1
هنگامیکه چند ماه از عمرشان گذشت به نام خامه ماهي جوان نامیده
ميشوند .بعضي از خامه ماهیان جوان ممکن است وارد دریاچه
های آب شیرین شوند که تا مرحله قبل از بلوغ رشد ميکنند ولي
بالغ نميشوند .هم خامه ماهیان جوان و هم خامه ماهیان نابالغ زماني
به سمت دریا باز ميگردند و این امر زماني اتفاق ميافتد که آنها به
اندازهای از رشد ميرسند که آبهای داخلي برای آنها محدودیت
ایجادمينماید .اطالعات کمي در مورد خامه ماهي قبل از  5سالگي
که به سن بلوغ جنسي ميرسند و بعد ازمهاجرت های تخمریزی در
امتداد ساحل در دسترس ميباشد .به نظر ميرسد که مکانهای کم
عمق یکي ازعوامل ضروری برای زیست خامه ماهیان جوان
ميباشد .در حالیکه مکانهای آب شیرین اختیاری ميباشد .در
فیلیپین و سایر جزایر اقیانوسي که منابع آب شیرین کم ميباشد
احتماال بیشتر خامه ماهیانهرگز وارد آب شیرین نميگردند.
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شکل  -1چرخه زندگي خامه ماهي ()Bagarinao, 1994

 -5غذا و رفتار غذایی
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 -1-5مرفولوژی و تكامل دستگاه گوارش

ریخت شناسي سیستم گوارشي خامه ماهیان جوان و بالغ نشان
ميدهد که خامه ماهي عمدتاً گیاهخوار با تمایل به همه چیز خواری
ميباشد .خامه ماهي دارای دهان کوچک بدون دندان  -خارهای
آبششي نسبتاً ریز  -مری طویل دارای دیواره ضخیم همراه با 11-11
چین حلقوی و حاوی تعداد زیادی سلولهای موکوسي ميباشد. .
دارای معده بزرگ است و ناحیه کاردیاك به طور ویژهای خمیده یا
روی هم قرار گرفته است ،منطقه پیلوریک دارای یک سنگدان
کروی با دیواره های خیلي ضخیم و غشاء موکوسي (یا کوتیکولي
در ماهیان بزرگتر از  21سانتي متر) ميباشد.
 -2-5تغذیه الروها و نوزادان

تغذیه بالفاصله بعد از اینکه چشمها به طور کامل دارای رنگ
دانه شدند و دهان باز گردید (53ساعت بعد از هچ شدن) و یا بعد
از جذب کامل زرده ( 211ساعت بعد از هچ شدن) آغاز ميگردد.
الروهای تغذیه نشده همگي حدود  251ساعت بعد از هچ شدن در
دمای پرورشي  11-41درجهسانتیگراد تلف ميشوند .اندازه دهان
12

الروهای خامه ماهي در ابتدای تغذیه  115میکرون عرض و
111میکرون طول دارد .الروها از ذرات قابل رؤیت تغذیه ميکنند.
برای مثال آنها صید را یکي بعد از دیگری به طور ناگهاني گاز
گرفته و به طور کامل ميبلعند .زئو پالنکتون های زنده کوچک
مثل روتیفر ) (Brachionusکک آبي ) ) Moinaپاروپایان
هارپاکتیکوئید 2و میگوی آب شور (آرتمیا) به طور موفقیت آمیزی
به عنوانغذای الروها و نوزادان خامه ماهیهای پرورشي در بخش
تکثیر و پرورش  SEAFDECمورد استفاده قرار ميگیرد .وقتي
که الرو خامه ماهي به سن حدود  1هفتگي رسید آنها قادر به
گرفتن غذای غیرزنده ميباشند .نوزادان خامه ماهي در آبهای
ساحلي عمدتاً از پاروپایان و دیاتومه ها تغذیه ميکنند .نوزاد خامه
ماهي از روتیفر تغذیه شده بوسیله مخلوطي از فیتوپالنکتون
مثلکلرال ،ایزوکرایسیس و تتراسالمیس به خوبي تغذیه نموده و
رشد ميکند اما نميتواند از روتیفر تغذیه شدهبوسیله هر یک از
پالنکتونها به تنهایي و یا به طور مستقیم از پالنکتونها تغذیه نموده و
رشد نماید .نوزاد خامه ماهي با رژیم غذایي مصنوعي با حدود %31

- Harpacticoid copepod
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پروتئین به خوبي رشد ميکند .نوزادان پرورشیافته در استخرهای
آب لب شور از طریق تغذیه با غذاهای فرموله نسبت به غذاهای
طبیعي رشد بهتری رانشان دادهاند.
 -3-5تغذیه خامه ماهيان جوان

خامه ماهیان جوان عمدتاً غذا را از کف ميگیرند .انواع غذای
بلعیده شده براساس مکان و اندازه ماهي فرق ميکند .خامه ماهیان
در محیط های طبیعي در اطراف جزایر و سایر مکانها عمدتاً از
جلبکهای سبزآبي ،دیاتومه ها و دتریت همراه با جلبکهای سبز و بي
مهرگاني از قبیل سخت پوستان کوچک وکرمهاتغذیه مينمایند.
غذای خامه ماهي در استخرهای پرورشي خیلي شبیه به غذای آنها
در محیط نوزادگاهيطبیعي است  ،خامه ماهي همانند کفال از سطح
باالی رسوبات کفهمراه با میکروفونا و میوفونا تغذیه مينماید.
مقدار زیادی از این مواد دتریت است که به دلیل ترکیباتباالئي از
باکتری ،قارچ و پروتوزوآ سرشار از پروتئین ميباشد و نشان داده
شده است که به عنوانمهمترین زنجیره غذایي آبهای ساحلي مناطق
گرمسیری ميباشد .اگر چه خامه ماهیان جوان در آزمایشگاهدر
تاریکي قادر به تغذیه هستند اما خامه ماهیان جوان در محیط طبیعي
14

و یا در استخرها ضرورتاً در شبتغذیه نميکنند .تجزیه و تحلیل
محتویات روده خامه ماهي صید شده از محیط طبیعي نشان ميدهد
کهروده آن در هنگام صبح خالي بوده و اوج پر بودن معده در
هنگام ظهر که فعالیت آنزیم گوارشي همچنین اکسیژن محلول در
دمای آب در باالترین حد خود ميباشد است .تغذیه در هنگام شب
هنگامي صورت ميگیرد که اکسیژن محلول بیشتر از  4 ppmباشد.
محتویات روده بعنوان درصدی از وزن بدن نسبت مستقیم با اکسیژن
محلول و دمای آب دارد .در فیلیپین و در جاهای دیگر آسیا
پرورش خامه ماهي وابسته به استفاده از دو غذای اساسي طبیعي لب
لب( 2مخلوطي از جلبکهای سبزآبي  -دیاتومه ها همراه بابيمهرگان
کوچک) و لمـوت( 1عمدتاً حاوی جلبکهای سبز رشتهای) ميباشد.
خامه ماهیان جوان  5/1گرمي معادل  %11وزن بدنشان در روز از
جلبک های کفتغذیه نموده  ،در حالیکه جوانهای 211-411
گرمي نیاز به مقداری حدود  %15وزن بدن خود نیازدارند .حدوداً
مقدار  15111کیلوگرم بر هکتار از جلبکهای کف نیاز 1111
کیلوگرم خامه ماهي را تأمین ميکند .به منظور افزایش تولید لب
- Lab-lab
- Lumut
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لب در استخرها کوددهي انجام ميگیرد .همچنین افزایش سطح در
جهت چسبیدن و رشد جلبکها از طریق شبکه های نایلوني و ساقه
برنج انجام ميگیرد .سبوس برنج وغذای کنسانتره تجارتي بوسیله
خامه ماهیان جوان در استخرها گرفته شده و مورد استفاده قرار
ميگیرد.
 -4-5تغذیه خامه ماهيان بالغ :

گیاهان و جانوران پالنکتوني و کفزی هر دو در معده خامه
ماهیان بالغ وجود دارند .نمونه هایي کهدر آبهای فیلیپین صید
شدهاند معده آنها دارای مقدار بیشتری زئوپالنکتون و الرو و بچه
ماهي جوان ازخانواده شگ ماهیان بوده است .معموال  2یا  1غذای
غالب در روده وجود دارد که نشان ميدهد خامه ماهي بالغ از طریق
شنا در میان توده های پالنکتوني و یا گروههای الرو ماهي غذای
خود را بدست ميآورد .در بعضي مناطق مشاهده شده که خامه
ماهیان بالغ همراه با توده های شناور پالنکتون از یک ناحیه به ناحیه
دیگر در خلیج حرکت ميکند .همچنین گزارشاتي از چرای خامه
ماهیان از روی سطوح صخره ها و همچنین جلبکهای شناور در
دسترس ميباشد .بنابراین به طور کلي خامه ماهي بالغ شبیه خامه
15

ماهیان جوان حالت فرصت طلبي دارند .خامه ماهیان بالغ ميتوانند
در اسارت با استفاده از غذای کنسانتره تجارتي با  %31پروتئین به
میزان  2/5 -1درصد وزن بدن دو بار در روز تغذیه شوند .همچنین
مشاهدهشده است که خامه ماهیان بالغ غذای کنسانتره را از سیني
غذا هم در روز و هم در شب ميگیرند اما عمالبیشتر در طي مدت
روز این عمل انجام ميگیرد.
 -6توليد مثل
 -1-6جنسيت و نسبت جنسی

جنس های خامه ماهي جدا از هم هستند اما بدون دستکاری
ماهیان ،شناسایي ماده ها از نرها مشکل ميباشد .در ناحیه مخرجي
نرهای بالغ دو منفذ و در ماده ها سه منفذ از خارج قابل مشاهده
است .مادههایي که برای اولین بار بالغ ميشوند ممکن است دارای
دو منفذ باشند .هنگامیکه به شکم ماهیان نر فشار داده ميشود اسپرم
به بیرون تراوش ميکند .در ماده های رسیده شکم ممکن است
کمي منبسط تر به نظر برسد .تخمدان ها و بیضه ها به طور قرینه
توسعه ميیابند که از ناحیه پشتي بوسیله مزانترها آویزان شدهاند.
در گله خامه ماهیان صید شده از اطراف جزیره پانای در فیلیپین
11

نرها نسبتاً کوچکتر از ماده ها ميباشند .تفاوت اندازه کوچکي بین
جنس های نر و ماده در جمعیتهای ماهیان دریاچه الوا در هاوایيو
خورهای فوق شور جزیره کریستمس وجود دارد .نسبت جنسي در
میان گروههای مختلف خامهماهي صید شده تفاوت زیادی وجود
دارد .به طور مثال از  511نمونه صید شده حدود  %11آنها را
نرهاتشکیل ميدادهاند
 -2-6رسيدگی جنسی و تخمریزی :

رسیدگي گنادها در خامه ماهیان براساس ریخت شناسي
ظاهری گنادها و شاخص رسیدگي جنسي)( 2(GSIوزن گناد به
وزن بدن بر حسب درصد) ،قطر تخمک و ظاهر بافت شناسي گناد
به مراحلنابالغ ،توسعه یافته ،بالغ ،رسیده و تخلیه شده طبقه بندی
شده است .چنین برآورد شده است که اولین بلوغ جنسي بسته به
موقعیت و مکان صید ماهي متفاوت ميباشد .هنوز به درستي
مشخص نیست که اولینمرحله رسیدگي به سن و یا اندازه ماهي
ارتباط دارد .خامه ماهیان نر و ماده صید شده از اطراف جزیره پانای
در وزن  5کیلوگرم بوده و  GSI>5را نشان ميدادند.
- Gonadosomatic Index
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مقادیر  GSIمعادل  21-11برای خامه ماهیان  2-23کیلوگرم
ثبت گردیده است .خامه ماهیان بالغ در اندونزیاز نظر  GSIو
رابطه آن با وزن بدن مشابه با ماهیان فیلیپین بودنده اند ،تفاوتهایي
بین ماده های وحشي و نگهداری شده در محیط پرورشي دیده
ميشود .برای مثال ماده های نگهداری شده درقفس های شناور در
بخش تکثیر و پرورش  SEAFDECدر هنگام رسیدگي جنسي
یعني در زماني کهمیانگین قطر تخمکها  1/1میلي متر است دارای
اندازه کوچکتر (وزن  4/5کیلوگرم) و  GSIپایین تری(حدود
 )3/5داشتند(.)Bagarinao, 1991
 -3-6تشخيص جنسيت در خامه ماهی

در واقع از لحاظ ریخت شناسي هیچ تفاوتي در خصوصیات
ظاهری خامه ماهي از قبیل رنگ ،شکل سر ،پوزه ،سرپوش آبششي
و وجود یا عدم وجود برآمدی گهای زگیل مانند بر روی سر و یا
سوراخ های بیني و یا طول ،اندازه و شکل باله ها و یا زبر بودن باله
های مختلف در جنس نر و ماده وجود ندارد ،به هر حال شاید تنها
تفاوت را بتوان در خامه ماهیهای بالغ در ناحیه مخرج مشاهده نمود.
12

در جنس نر  1مجرای اصلي در ناحیه مخرج قابل رویت است که
مجرای جلوئي( به طرف سر ماهي) مربوط به دستگاه گوارش و
مجرای عقبي مربوط به دستگاه دفع ادرار و دستگاه تناسلي است که
در جلو برآمدگي 2ادراری -تناسلي قرار دارد .در جنس ماده 4
مجرای اصلي دیده مي شود که مجرای جلوئي مربوط به دستگاه
گوارش  ،مجرای وسطي مربوط به دستگاه تناسلي و سومین مجرا
مربوط به دستگاه دفع ادرار است که در مجاورت برآمدگي ادراری
 تناسلي قرار دارد .در هر دو جنس  1سوراخ جانبي در طرفینبرجستگي ادراری -تناسلي وجود دارد که به داخل حفره بدن باز
مي شوند( شکل .)Chaudhuri et al., 1977()1
در هنگام نمونه برداری از غدد تناسلي ماهي ماده سوند های
مخصوص نمونه برداری ( قطر داخلي 1/21 :میلیمتر و قطر خارجي

- Urogenital papilla
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 2/51میلي متر) به داخل مجرای دوم جانبي فرو برده مي
شود(.)Emata et al., 1992

شکل  -1ناحیه مخرجي در خامه ماهي
 -4-6هم آوری و دفعات تخمریزی

خامه ماهي تعداد زیادی تخم تولید مينماید .هنگامي که به مرحله
بلوغ ميرسد تخمدان معمول احدود  21درصد وزن بدن را تشکیل
ميدهد اما ميتواند تا  %15وزن بدن نیز باشد .تعداد  2-1میلیونتخم
ممکن است بوسیله ماده هایي به وزن  5-24کیلوگرم (معادل
 411111تخم بر کیلوگرم وزن بدن ماهي) تولید گردد .خامه ماهیان
نگهداری شده در قفس ها در بخش تکثیر و پرورش SEAFDEC

کوچکتر هستند و تعداد تخم کمتری ( 111111عدد تخم بر
41

کیلوگرم وزن بدن ماهي) تولید ميکنند ( Marte and Lacanilao,

.)1986
 -7فيزیولوژی زیست محيطی
 -1-7شوری

خامه ماهیها به طور قابل مالحظهای دارای قدرت تحمل تغییرات
زیاد درجات شوری ميباشند،به استثنای دوران تخمریزی و مراحل
اولیه الروی آنها ميتوانند در مناطق مختلف از آبهای شیرین دریاچه
ها تا خورهای فوق العاده شور یافت گردند .در استخرهای لب شور،
تغییرات شوری معموال درطي فصل رشد دیده ميشود .به دلیل اینکه
خامه ماهي به طور مشخصي با دامنه وسیعي از شوری مواجهميگردد
بسیاری از مطالعات فیزیولوژیک بر روی اثرات شوری متمرکز
گردیده است .دامنه قابل تحمل شوری در طي  32ساعت برای
الروهای خیلي جوان  3-42 pptو برای الروهای  12روزه بین ppt

 1 -11است .نوزادان خامه ماهي را ميتوان به طور ناگهاني از
شوری  41pptبه  1 pptمنتقل نمود بدون اینکه تلـفاتي داشتـه باشد.
42

ولي ماهیان جوان انگشت قد خواهند مرد شوری کشنده برای خامه
ماهیان جوان  213 ± 2گزارش شده است .اما خامه ماهیان بالغ در
آب خورهای فوق شور تا  252 pptنیزمشاهده ميشوند
(.)Bagarinao, 1991
 -2-7دما

درجه حرارت روی میزان حاللیت اکسیژن در آب و در نتیجه تمام
فرآیندها تأثیر ميگذارد وبنابراین بسیار مهم است .مطالعات کمي
در ارتباط با اثرات درجه حرارت روی خامه ماهي انجام گرفتهاست.
نوسانات درجه حرارت ميتواند به عنوان یک فاکتور معني دار در
رشد خامه ماهي در استخرهایبچه ماهي و پرورشي که کوچک یا
کم عمق هستند عمل نماید .تخمهای خامه ماهیها نميتوانند
دمایحدود  11درجه سانتیگراد در طي حمل نقل توسط ظروف
پالستیکي را تحمل نمایند .حدود  15-11درصد تخمها پس از حمل
و نقل در دمای  12درجه سانتیگراد تفریخ ميشود و این در حالي
است کهکمتر از یک درصد تخمهای حمل شده در دمای  11درجه
41

سانتیگراد تفریخ ميشوند .حداکثر درجهحرارت قابل تحمل برای
نوزادان خامه ماهي حدود  34درجه سانتیگراد و برای خامه ماهیان
جوان انگشت قد حدود  43درجه سانتیگراد است حداقل دمای قابل
تحمل بین  23-22درجه سانتیگراد است .خامه ماهیان جوان قادرند
که دمای  42-32درجه سانتیگراد در استخرها و خورها را تحمل
نمایند امانسبت به دمای پایین حساس هستند بطوریکه در دمای 25
درجه آرام و در  24درجه بي حس و در دمای  2/5درجه خواهند
مرد .درجه حرارت های مرگ آور برای خامه ماهیان جوان بیشتر از
 13/1درجه سانتیگراد و کمتر از 2/5درجه سانتیگراد است
()Bagarinao, 1991
 -3-7اکسيژن محلول

کمترین میزان اکسیژن که برای خامه ماهیان جوان مرگ آور است
بین  1/2 – 1/4میلي گرم در لیتر ( )ppmا ست .هنگامیکه سطح
اکسیژن به  2میلي گرم در لیتر کاهش ميیابد نشانه هایي از خفگي
به چشم ميخورد و در غلظتحدود  1/2میلي گرم در لیتر حدود
44

 51درصد خامه ماهیها خواهند مرد .خامه ماهیان در سطوح پایین
اکسیژن کهکفالها ،تیالپیاها ،میگوها و خرچنگها را ميکشد
ميتوانند زنده بمانند (.)Bagarinao, 1991
pH -4-7

اپتیمم  pHبرای خامه ماهي حدود  2است که  pHآب دریا ميباشد.
درصد بقای پایین نوزادان بعد از حدود  31ساعت ذخیره سازی در
تمام ترکیبات شوری و درجه حرارت هنگامیکه  pHمساوی  5است
مشاهده ميگردد .بارندگیهای سنگین که باعث افزایش میزان CO2

و کاهش عمل فتوسنتز ميگـردنـد ميتـوانـند  pHرا بـه میزان
زیادی کاهش داده و باعث مرگ و میر انبوه خامه ماهیها گردند
(.)Bagarinao,1991
 -8پرورش خامه ماهی
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 – 1- 8تاریخچه پرورش

هیچکس به درستي نميداند از چه موقع استخرهای پرورش خامه
ماهي برای اولین بار بنا گذاشته شدهاند .در ابتدا استخرها عبارت
بودند از حصارهای ساده که جهت حبس ماهیها سر تا سر یک
خلیجکوچک را محصور ميساختند ،بعدها سدهایي در سواحل
دریا بنا گذاشته شدهاند که ماهیان را محصورکرده است به گونهای
که ماهیان جوان به راحتي وارد آن ميشدند ولي هرگز قادر به
گریختن از آن بنودند .همچنین تبادل آب دریا از این سدها به
راحتي صورت ميگرفت  ،سابقه پرورش خامه ماهي در بعضي از
کشورها منجمله تایوان به بیش از  411سال ميرسد( Tzeng and

.)Yu, 1992
خامه ماهي به صورت توام با میگو ،خرچنگ گلي ،ماهي صافي،
سي بس ،تیالپیا ،گیاهان دریائي  ،صدف و بسیاری از گونه های
دیگر ماهي به عنوان محصول اولیه یا ثانویه پرورش داده مي شود
( .)Yap et al., 2007پرورش خامه ماهي قبال یک صنعت سنتي و
45

بر پایه جمع آوری نوزادان از محیط طبیعي و همچنین به میزان کمي
متکي بر تولید بچه ماهي در مراکز تکثیر استوار بود ،از آنجا که
روش سنتي به مقدار زیادی وابسته به صید بچه ماهیان از محیط
طبیعي بود لذا این صنعت همیشه تحت تاثیر تغییرات منطقه ای،
فصلي و سالیانه بچه ماهیان موجود در دسترس بود و از آنجاکه این
تغییرات غیر قابل پیش بیني بود لذا مهمترین مسئله پیش روی این
صنعت ،تولید تعداد مناسب و با کیفیت بچه خامه ماهي بود ،به
همین لحاظ تحقیقات زیادی در زمینه توسعه مراکز تکثیر خامه انجام
گرفته است به طوری که در حال حاضر در تایوان و اندونزی در
حال حاضر قسمت عمده بچه خامه ماهي مورد نیاز از مراکز تکثیر به
دست مي آید ،تولیدات جهاني خامه ماهي حاصل از فعالیت های
آبزی پروری در سال  1125بیش از یک میلیون تن بوده است (
شکل .)FAO, 2018( ) 2

41

شکل -2تولیدات جهاني خامه ماهي حاصل از فعالیت های آبزی
پروری در طي سال های مختلف
 -2-8جمع آوری و حمل و نقل نوزادان خامه ماهی

ابزارهای جمع آورینوزادان خامه ماهي که در حاضر در مناطق
مختلف فیلیپین ،اندونزی و تایوان استفاده ميشوند از طریق فیلتر
کردن آب همانند تورهای پالنکتوني عمل مينمایند .الروها و
نوزادان ماهیان دریایي از تورهای پالنکتوني که به آهستگي کشیده
ميشوند فرار ميکنند .داشتن دید خوب در نوزاد خامه ماهي ممکن
41

است به ابزار جمع آوری به صورت منفي (فرار کردن از وسیله جمع
آوری) یا به صورت مثبت (به صورت گلهدرآمدن در نتیجه
ترسیدن) عمل نماید .نتایج تحقیقات نشان ميدهد که ابزارهای جمع
آوری نوزادان خامه ماهي باید طوری طراحي شوند که بیشتر از
طریق راندن و به صورت گله درآوردن بچه ماهیان عمل نماید .خامه
ماهیان خیلي جوان (انگشت قد) را ميتوان در مناطق جزر و مدی با
استفاده از ترساندن و گردآوردن آنها توسط تور جمع آوری
نمود(شکل . )3

42

شکل  -3بعضي از ابزار های جمع آوری بچه ماهیان نورس و بچه
ماهیان جوان خامه ماهي ()Bagarinao, 1991
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 .بچه ماهیان نورس تازه صید شده دارای2/1-2/1سانتیمتر طول و
 1/14تا  1/22گرم وزن داشته و تقریباً شفاف ميباشند و حدود 4
هفته عمر دارند .جمع آوری کنندگان ،بچه ماهیان را به خریداران
ميفروشند .خریداران ،بچه ماهیان را درحوضچه های بتوني که
دارای سطح  1/1متر مربع ميباشند و نزدیک محل جمع آوری در
سایه قراردارند نگهداری ميکنند .ارتفاع آب در این حوضچه ها
حدود  21سانتیمتر بوده و در هر حوضچه تا بیشاز  31111بچه
ماهي نگهداری ميشود .بچه ماهیان سپس به کیسه های پالستیکي
که دارای مقدار کميحدود  21تا  %25آب بوده و بقیه توسط
اکسیژن پر شده است منتقل شده و در اختیار واسطه ها قرارميگیرد.
یک کیسه پالستیکي  41لیتری که حدود  21لیتر آب در آن ریخته
شده است گنجایش حدود 21111بچه ماهي نورس را دارد.
هنگامیکه حمل و نقل بچه ماهیان بزرگتر مورد نظر باشد یک
کیسهپالستیکي  211لیتری که حدود  %21آن آب و بقیه حجم آن
اکسیژن باشد برای  2111تا  1111عددبچه ماهي  4-5سانتیمتری یا
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 111-2111عدد بچه ماهي  5-21سانتیمتری یا  211-111عدد
بچهماهي انگشت قد  21-25سانتیمتری مناسب ميباشد .واسطه ها
قبل از اینکه بچه ماهیان را به پرورشدهندگان بفروشند دوباره آنها
را در حوضچه های بتوني نگهداری ميکنند .در دوره نگهداری
نوزادان رادوبار در روز بوسیله آرد گندم و گاهگاهي با زرده تخم
مرغ تغذیه مينمایند .همراه با تغذیه آب حوضچه ها نیز بایستي
حداقل به طور روزانه تعویض گردد
 -3-8استخرهای

نوزادگاهی1

قبل از رها سازی در استخرهای رشد ، 1نوزادان باید در ابتدا
مدت زماني را در استخرهای نوزادگاهي سپری نمایند .این یک
مرحله حساس در پرورش ميباشد .بعضي از پرورش دهندگان در
اینامر تخصص دارند و فقط بچه ماهیان انگشت قد پرورش ميدهند
و آنها را به پرورش دهندگاني ميفروشند که ماهیان قابل عرضه به
بازار تولید مينمایند .در اندونزی قبل از اینکه نوزادان ددر

-Nursing pond
- Growing pond
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استخرهای نوزادگاهي پراکنده شوند مدت زماني در یک استخر
خیلي کوچک که اصطالحاً جعبه های نوزاد 2نامیده ميشود قرار
ميگیرند که مدت زمان آن حدود چند روز است .استخرهای
نوزادگاهي کوچک هستند (حدوداً  1/2-1/2هکتار) .قبل از ذخیره
سازی استخرها به دقت آماده ميشوند که مدت زمان آماده ساختن
آنها حدود  2/5تا  1ماه به طول ميانجامد .دلیل اساسي برای این
دوره نسبتاً طوالني توسعه الیه بیولوژیکي غذایي و از بین بردن
شکارچیان و یا هر نوع رقیب غذایي ميباشد .یکي از نکات مهم این
است که هنگام رهاسازی نوزادان غذای فراواني باید در استخر
وجود داشته باشد .در غیر این صورت تعداد زیادی از نوزادان تلف
خواند شد (.)Huet and Timmermans, 1986
عمق استخرهای نوزادگاهي باید کمتر از  41سانتیمتر باشد.
ماهیان مسن تر به عمق بیشتر عادتدارند اما آب کمتر از  41سانتیمتر
جهت رشد نمونه های سفید جلبکي مناسب تر ميباشد.
در استخرهایي که شوری آب پایین ميباشد .شیب دیواره های
استخر باید زیاد باشد تا مانع رویش گیاهانریشه دار گردد .دمای
- Baby-box
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آب در تامباك ها از  13تا  42/5درجه سانتیگراد و  pHبین  1/2تا
1/3تفاوت ميکند .اولین گام در آماده سازی استخرهای نوزادگاهي
خشک کردن آنها است که این خشک کردنیک هفته یا بیشتر به
طول ميانجامد .هنگامیکه خاك بستر خشک ميشود بوسیله دستگاه
شخم و چنگک نرم ميشود .نقاطي که دارای رطوبت و بوی
نامطبوع ميباشند آهک پاشي ميگردد تا مانع از فعل و انفعاالت
بيهوازی و در نتیجه تولید سولفید هیدروژن گردد .خشک کردن،
شخم زن و آهک پاشيمعموال برای کشتن تخم شکارچیان و انگلها
مفید بوده و رشد مناسب جلبکهای سبزآبي را بعد از آبگیریباعث
ميگردد .در استخرهای نوزادگاهي معموال کوددهي انجام
نميگیرد زیرا آزاد شدن ناگهاني موادغذایي باعث شکوفایي شدید
جلبکها شده که مرگ و میر نوزادان را به دنبال دارد (استخرهای
نوزادگاهيدر کشور تایوان کوددهي ميشوند اما شاید به دلیل
معتدل بودن هوا شکوفایي جلبکي کمتر مسئله سازاست) به عنوان
گام آخر ،برگهای بزرگ درخت خرما در دیواره های اطراف
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استخرها فرو برده ميشوند تابرای نوزادان سایه ایجاد گردد
(.)Bardach et al., 1972
نوزادان باید در هنگام صبح زود یا در هنگام غروب بعد از اینکه
درجه حرارت و شوری آب در تانکهایحمل و نقل و آب استخره
یکسان گردید در داخل استخر رها سازی ميگردند .به طور معمول
بین  41تا 51نوزاد به ازاء هر متر مربع در استخرهای نوزادگاهي
ذخیره ميشود (.)Huet, 1986
نوزادان در جعبه های نوزاد بوسیله زرده تخم مرغ پخته شده و نرم
شده ،نشاسته گندم یا آرد خیلينرم برنج تغذیه ميشوند .نوزادان
بزرگتر معموال از فیتوپالنکتونها و جلبکهایي که بطور طبیعي
یافتميشوند تغذیه ميکنند .اما رژیم غذایي آنها ممکن است
بوسیله آرد برنج یک یا دو بار در روز تکمیلگردد .به استثنای تغذیه
که گاهي اوقات صورت ميگیرد مدیریت استخرهای نوزادگاهي
معموال به تعویضآب به دفعات  1بار در ماه در هنگام مدهای باال
محدود مي گردد(.)Bardach et al., 1972
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نوزادان به مدت  1تا  2هفته در استخرهای نوزادگاهي باقي ميمانند
که در پایان این دوره طولآنها به  5تا  21سانتیمتر و وزن آنها به 2/5
تا  5گرم ميرسد .به استثنای مزارعي که صاحبان آنها بطورتخصصي
کار ميکنند و میزان تلفات کمتر از  %11است در سایر موارد تلفات
معموال باال است و اغلببین  41تا  %51و حتي  %21ميباشد .بیشترین
میزان تلفات به دلیل وجود شکارچیان ميباشد بعد ازپرورش در
استخرهای نوزادگاهي ،بچه ماهیان جون یا مستقیماً به استخرهای
پرورش منتقل ميشوند و یا به مدت چند هفته در استخرهای
پرورشي مرحله دوم (به مدت  2یا  1ماه) منتقل ميشوند .دراین
استخرها طول آنها به  21تا  25سانتیمتر ميرسد .این استخرهای
انتقالي بزرگتر از استخرهاینوزادگاهي بوده و حدود  5111متر تا
یک هکتار وسعت دارند و نوزادان در این استخرها با تراکم25111
تا  11111عدد در هکتار ( 2/5تا  1عدد در مترمربع) رهاسازی
ميشوند (.)Huet and Timmermans, 1986
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استخر پرورشي بین  1/5تا  1هکتار وسعت دارند .ذخیره سازی در
این استخرها در اندونزی با تراکم  511قطعه در هکتار ،در کشور
فیلیپین 2111قطعه در هکتار و در تایوان  4111قطعه در هکتار
صورت ميگیرد .بعضي از منابع میزانذخیره سازی را تا  1برابر
مقادیر ذکر شده بیان نمودهاند  ،دوره پرورش حدود  1تا  2ماه به
طول ميانجامد که در پایان این دوره پرورش ماهیان بین-511
451گرم وزن دارند و قابل فروش ميباشند .درصد تلفات بین  11تا
 41درصد خواهد بود (.)Huet and Timmermans, 1986
عملیات آماده سازی استخرهای پرورشي مشابه استخرهای
نوزادگاهي است .اما عملیاتکوددهي نیز به میزان  1111کیلوگرم
در هکتار انجام ميگیرد و فقط از کود سبز استفاده ميگردد
زیراکودهای غیرآلي مناسب تشخیص داده نشدهاند .کود متداول
مورد استفاده درخت حرا ( )Avicenniaميباشد که برگها و شاخه
های نرم آن فراوان در دسترس ميباشد اما گاهگاهي ساقه های برنج
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نیز مورداستفاده قرار ميگیرد .گرچه بعد از اینکه طول خامه ماهي به
 11سانتیمتر رسید آنها به طور قابل مالحظهای قادر به استفاده از
غذاهای نسبتاً سفت مثل جلبکهای سبز و گیاهان بزرگتر ميباشند
ولي همانند استخرهاینوزادگاهي در استخرهای پرورشي نیز
جلبکهای سبز آبي تقویت ميگردند .بستر استخرهای پرورشي که
بهخوبي مدیریت شده باشد توسط یک پوشش ضخیم از این قبیل
جلبکها مثل ،Phormidium ، Lyngbya ،Ossillatoria
، Chroococcus ، Microcoleus ،Spirulina
 Gomphosphaeriaو همچنین دیاتومهها از قبیل ،Navicula
، Stauroneis ، Nastogloia ،Pleurosigma
 Nitzchia ،Amphoraو Grosigmaپوشیده ميشود .اینها
غذای اصلي خامه ماهیان پرورشي را تشکیل ميدهند .اما ترکیبات
دیگر از جامعهگیاهي و جانوری کفزی نیز مورد مصرف قرار
ميگیرند .جلبکهای سبز رشتهای و گیاهان بزرگتر نیز ممکن است
خورده شوند بخصوص اگر آنها در نتیجه فساد نرمتر شده باشند .در
استخرهای خوب ،غذاهای مکمل مورد نیاز نميباشند اما ممکن
31

است از آرد برنج ،نشاسته گندم و انواع مختلفي از کیک دانه
هایروغني 2استفاده گردد .خامه ماهیان پرورشي به طور قابل
مالحظهای عاری از انگلها هستند و به بندرتدر مورد بیماری زایي
آنها گزارش شده است .تنها بیماری شناخته شده که خامه ماهي را
رنجور ميسازدسرما ميباشد .بدنبال کاهش ناگهاني دما خامه ماهیان
ممکن است بیحال شده ،تغذیه آنها متوقف و پوستآنها یک حالت
بيرنگي متمایل به شیری پیدا مينماید که بعد از  1تا  4روز برطرف
ميگردد .سرما بهخــودی خـود به ندرت کشنده است اما باعث
کاهش وزن شده و احتمــاال آسیب پذیری خامه ماهي رادر مقابل
شکارچیان افزایش ميدهد .ماهیان مهاجم  -خرچنگها و غیره ممکن
است مسائلي ایجاد نماینداما از طریق نصب توریهای مناسب در
مقابل دریچه های ورودی و گاهي اوقات از طریق خشک
کردنتامباك ها ميتوان آنها را کنترل نمود .در غرب جاوه این
عمل بیش از  3بار در سال انجام ميگیرد که اینعمل نه تنها به

- Oil cakes
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منظور کنترل مهاجم ها بلکه جهت افزایش حاصلخیزی تامباك ها و
همچنین برداشتمیگوهای جوان برای پرورش صورت ميگیرد.
آفت عمومي استخرهای پرورشي حلزون  Cerithideaميباشد
که در تراکم بیش از  111عدد در متر مربع هم مشاهده شده است.
 Cerithideaرقیب غذایي برایخامه ماهي به شمار ميآید و
ممکن است کلیسم موجود در آب تامباك را هنگام فرآیند تشکیل
پوستهمصرف نموده و کاهش دهد ،بدین لحاظ حاصلخیزی استخر
ها ها با استفاده از مالس چغندر به عنوان یک عامل کنترلپیشنهاد
ميگردد .اما این عمل غیر اقتصادی بوده و تنها به منظور توسعه رشد
جلبکهای سبزآبي که باید درهر زمان فراوان باشند عمل ميگردد.
در تامباك هایي که بطور صحیح مدیریت ميشوند و
شکوفائيجلبکهای سبزآبي به صورت پایدار حفظ ميگردد جمعیت
های  Cerithideaبه ندرت دیده ميشوند.آفت دیگر کرم پرتار
 Euniceميباشد که از طریق فعالیتهای حفاری اش موجب
ميگردد که خاك بستراستخرها بطور فزایندهای سوراخ سوراخ
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گردد .هیچ روش پیشگیری یا در مان به خصوصي برای Eunice
پیشنهاد نشده است اما مسموم کردن با تفاله بذر چای 2در کنترل
کرم پر تار  Nereisدر تایوان مؤثر بوده است .علیرغم فقدان مسائل
مربوط به بیماری و انگلي که بسیاری از ماهیان پرورشي دیگر را
تهدید ميکند پرورش دهندگان خامه ماهي در اندونزی عموماً
درصد بقای پاییني را مشاهده ميکنند و به طور طبیعي 11تا %51
نوزادان ذخیره شده برداشت ميشوند اما بسیاری از پرورش
دهندگان چیني که نسبت به پرورش دهندگان مبتدی جاوه دارای
مهارت و دقت بیشتری هستند به بقاء  11الي  %21رسیدهاند
آنچهتاکنون شناخته شده است این است که دالیل اصلي مرگ و
میر افزایش شوری و آلودگي بواسطه فساد مواد دتریتي ميباشد.
مدیریت صحیح تامباك ها همانطور که در باال شرح داده شد در
صورتي که از طریق تخلیهتامباك ها یا افزودن آب بیشترین شوری
را پایین نگه دارد عامل دوم (فساد دتریت های آلي) را

- Tea seed cake
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کنترلمينماید .خامه ماهي ها گاهي اوقات تا وزن 2-4کیلوگرم
پرورش داده ميشوند اما بیشتر در وزن های 411-211گرمي
برداشت ميشوند .زمان مورد نیاز برای رسیدن به این اندازه نه تنها
بستگي به مهارتپرورش دهندگان دارد بلکه به موقعیت استخر ها
نیز بستگي دارد میانگینمحصول پرورش خامه ماهي به روش سنتي
در اندونزی به طور متغیر از  51تا  511کیلوگرم در هکتارتخمین زده
ميشود(.)Bardach et al., 1972
 -5-8پرورش چند گونهای خامه ماهی

پرورش خامه ماهي در اندونزی ضرورتاً یک سیستم پرورشي تک
گونهای است و سایر گونه ها به طور عمدی معرفي نميشوند اما
طبیعت تامباك ها به گونهای است که بسیاری از موجودات خارجي
به داخل راه پیدا ميکنند .بعضي از این موجودات ممکن است به
طور عمدهای به دلیل رقابت با خامه ماهي ویا شکار خامه ماهي زیان
آور باشند اما گونه های خارجي دیگر ممکن است برداشت شده و
به فروش برسند به عنوان مثال ميتوان ماهیان
52

Tilapia

،Elops hawaiensis ،Megalops cyprinoides ،mossambica
 ،Lates calcarifer ،Mugil engeliرانام برد.
پرورش چند گونهای عمدتا در ناحیه ای عمل ميشود که استخر ها
در شوری خیلي پایین  2 pptقرار دارند یعني جائیکه ضرورتاً برای
استخرهای آب شیریناستفاده ميگردد .در آنجا خامه ماهي گاهي
اوقات با سس ماهي ( )Barbus gonionotusپرورش دادهميشود.
سس ماهیان به طور عمده جانشین محصول اصلي هستند اما بعضي
استخرها بیش از  %15خامهماهي دارند و این بستگي به نیازهای دو
گونه پرورشي و قابلیت دسترسي به غذای مناسب دارد .زماني
کهجلبک سبز رشتهای و گیاهان آبزی بلندتر فراوان باشند ،عاقالنه
است که تعداد زیادی از سس ماهیها ذخیرهشوند زیرا نه فقط آنها از
این نوع غذاها استفاده ميکنند بلکه گیاهان نیمه هضم شده باقیمانده
درمدفوعشان هم یک منبع غذایي برای خامه ماهي و هم یک کود
مناسب برای رشد جلبکهای سبزآبيميباشد ( Bardach et al.,

.)1972
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بلوغ و تخمریزی خودبخودی خامه ماهي از سن  5سالگي
پرورش شروعميشود .در قفس ها یا تانکهای بتوني مجهز به
تکنیک پیشرفته ،جمع آوری تخم روزانه به حداکثر  4میلیون تخم
افزایش پیدا نموده است که مقدار کافي برای تولید انبوه الرو را
فراهم ميکند .بچه خامه ماهیهای صید شده از طبیعت یا بدست
آمده از سالن های تکثیر و تولید الرو در ابتدا برای چندین ماه در
استخرهای آب لب شور پرورش یافته و هنگامیکه به وزن حدود
 151-451گرم رسیدند به قفس ها یا حوضچه های بتوني منتقل و تا
زمان بلوغ جنسي نگهداری ميگردند .قفس های شناور ( 1و 21متر
قطر و  4متر عمق) در یک منطقه کامال محفوظ شده دارای بستر
شني  ،گلي در جائیکهحداقل عمق آب هنگام پایین ترین جزر 5
متر باشد نصب مي گردند خامه ماهیهای پرورش یافته در
استخرهمچنین در حوضچه های بتوني  251تني ()1/2× 1/2 × 1m
و یا  111تني ( )3/1×3/1×1mذخیره سازی مي شوند .خامه ماهي
یک تا سه ساله درقفس های شناور یا حوضچه های بتوني دوبار در
54

روز بوسیله غذای کنسانتره تجارتي مخصوص ماهي( %5چربي و
 %41پروتئین) به ازاء  2/5-1درصد وزن کل آنها تغذیه مي شوند
(جدول  .)2یک سال قبلاز بلوغ جنسي ماهیها دوبار در روز با غذای
تجارتي میگو ( %5چربي و  %31پروتئین) یا غذای کنسانتره فرموله
( %2چربي و  %41پروتئین) به میزان  %4-5وزن کل تغذیه مي
شوند (.)Emata and Marte, 1993
تکثیر خامه ماهي قبال در داخل سالن (  ) Indoorو با استفاده
از کاشت یا تزریق هورمون صورت مي گرفت و لي بعدا مشخص
شدکه نیازی به حوضچه های داخل سالن نیست و با استفاده از
حوضچه های بیرون سالن(  )outdoorو بدون تزریق یا کاشت
هورمون و تنها با تغذیه مناسب و تعویض آب مناسب صورت مي
گیرد که هزینه ان بسیار کمتر است ،تخم ریزی در هنگام شب
صورت مي گیرد ،در فصل تخمریزی در هنگام روز سطح آب
حوضچه های تخمریزی کاهش مي یابدو در هنگام شب اقدام به
افزایش سطح آب نموده به طوری که آب از طریق لوله ها خروج
تخم خارج و وارد تانک های مخصوص جمع آوری تخم مي شود
53

و بدین طریق تخمها در تانک جمع آوری تخم  ،جمع آوری مي
گردند که این جریان آب تا هنگام صبح ادامه دارد.
تخمریزی خامه ماهي هم در قفس های شناور و هم در تانک
های بتوني ( مدور یا چهار گوش ) صورت مي گیرد ( شکل های
 21تا ) 21
جدول  2-ترکیب تقریبي غذای کنسانتره ماهي ،میگو و فرموله
برای خامه ماهي مولد (.)Emata&Marte,1993
درصد

غذای کنسانتره غذای کنسانتره

غذای فرموله
45/51

خالص
پروتئین
ترکیبات
فیبر خالص

45
/21
ماهي
1/2

33
/11
میگو
1/11

2/11

چربي خالص

5/21

3/11

2/11

ترکیبات فاقد

34/22

41/22

12/31

رطوبت
نیتروژن
خاکستر

22/51

2/14

2/41

3/11

2/31

22/11

امروزه در خصوص مدیریت مولدین تجربیات زیادی بدست
آمده است .تغذیه مولدین با استفاده از غذای پلت حاو ی%31
پروتئین و دو بار در روز در ساعت  3صبح و  4بعد از ظهر صورت
55

مي گیرد ،تراکم پیشنهاد شده برای تانک های نگهداری مولدین 2 ،
عدد ماهي به ازای هر  3متر مکعب آب است که با نسبت جنسي 1
ماهي ماده به ازای هر ماهي نر نگهداری مي شوند ( Yap et al.,
.)2007
.

شکل  -21نمونه ای از تانک های مدور برای تخمریزی مولدین خامه ماهي در
اندونزی

51

شکل  -22نمونه ای از تانک بتوني چهار گوش برای تخمریزی خامه ماهي

شکل  -21مولدین خامه ماهي در تانک بتوني چهار گوش مخصوص تخمریزی

51
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کیفیت تخم خامه ماهي ها هنگامي که شوری تانک ها یتخمریز
یباالتر از  41 pptباشد بهتر است جمع آوری تخم هنگام یکه شور
یآب کمتر از 11 pptباشد مشکل است زیراکه مدت کمي بعد ا
زتخمریزی به تدریج به کف تانک سقوط نموده و ته نشین مي
شوند ( .)Yap et al., 2007روش های مختلفي برای جمع آوری
تخم مورد استفاده قرار مي گیرد .در تانکهای بتوني جمعکنندههای
تخم شامل پمپ های هوایي هستند که جریان های خروجي آنها به
یک قفس توری به ابعاد  2×2×1/2متر که به یک چارچوب از
جنس  PVCمتصل است هدایت ميگردد .جمع کنندها در گوشه
تانک درمقابل جریان آب نصب شدهاند (شکل  .)24جریان ورودی
آب به طرفجمع کننده تخم بوده و پمپ های هوایي اضافي
دیگری نیز به منظور افزایش جریان سطحي آب به طرفجمع کننده
های تخم نصب گردیدهاند .قفس هایتوری را به طور روزانه باال

52

آورده و با آب شستشو مي شود تا همه تخم ها جمع آوری
گردد(.)Emata and Marte, 1994

شکل  -24سیستم جمع آوری تخم در یک حوضچه بتوني با استفاده از جریان
هوا و آب

روش دیگر برای جمع آوری تخم خامه ماهي  ،استفاده از سیستم
گردشي آب و هدایت تخم ها به بیرون از تانک تخمریزی است این
سیستم هم در تانک های بتوني مدور و هم در تانک های بتوني
چهارگوش مورد استفاده قرار مي گیرد ،تانک های چهار گوش
53

مورد استفاده برای تخمریزی خامه ماهي درکشور اندونزی  ،دارای
ابعاد  25 ×25متر و ارتفاع آنها  1/5 -4متر است.در این سیستم،
آب به طور مداوم توسط لوله هائي که جهت آنها همتراز با دیواره
حوضچه است وارد حوضچه ها مي شود و بدین طریق آب داخل
حوضچه به گردش در مي آید ( معموال در جهت خالف عقربه
ساعت) ،آب وارد شده توسط لوله که به صورت نیمه بریده شده و
طول آن  1متر است به بیرون هدایت شده و تخم های شناور از این
طریق به بیرون از حوضچه تخمریزی هدایت مي شوند .در بیرون
حوضچه یک حوضچه بتوني دیگر به ابعاد  2×2 × 1/2متر قرار دارد
که یک کیسه از جنس توری چشمه ریز سطح داخلي آن را مي
پوشاند تخم ها از طریق جریان خروجي وارد این حوضچه شده و
داخل کیسه جمع آوری تخم  ،جمع آوری مي گردند .پس از پایان
تخمریزی جریان آب قطع مي گردد و کیسه جمع آوری تخم بیرون
اورده شده و تخم ها به درون تانک مخصوص انکوباسیون منتقل مي
شوند (شکل های  23تا )21
11

شکل -23نحوه ورود آب به منظور ایجاد چرخش در آب حوضچه
های مدور مخصوص تخمریزی

12

شکل  -25لوله خروجي مخصوص هدایت تخم های شناور به بیرون
از حوضچه تخمریزی

شکل  -21حوضچه جمع آوری تخم در کنار حوضچه
تخمریزی
11

شکل  -21کیسه مخصوص جمع آوری تخم نصب شده در حضچه
جمع آوری تخم
برای جمع آوری تخم های خامه ماهي در قفس های شناور از ابزار
مخصوصي استفاده مي شود که قابلیت چرخش داشته و در یک
چرخش سطح آب در قفس را به طور کامل جارو مي کند ،جمع
کننده های تخم در قفس های شناور شامل یک اسکلت چوبي،
یک جمع کننده پارویي ویک قفس توری با چشمه های ریز
ميباشد .یک چوب بست نصب شده روی قفس شناور کل
وسیلهجمع کننده را نگه ميدارد (شکل  .)22مشخصات دقیق جمع
14

کننده پارویي در شکل  23نشان داده شدهاست که از یک
چارچوب گالوانیزه به ابعاد  3/5متر طول و  2متر عرض ساخته شده
است .به این چارچوب یک کیسه مخروجي شکل از جنس توری
چشمه ریز با چشمه  1/1-1/2میلیمتر متصل شده است (ابعاد این
کیسه مطابق با چارچوب گالوانیزه یعني  3/5متر طول 2 ،متر عرض
ودرازای آن  1/5متر است) ،در انتهای این کیسه مخروطي یک
کیسه کوچک است که قابلیت جدا شدن از کیسه اصلي را داشته و
در هنگام انتقال تخم های جمع آوری شده ،این کیسه جدا مي شود.
چارچوب جمع کننده پارویي به یک میلهمرکزی متصل شده است،
یک تور ماهیگیری (چشمه  21میلي متر) در جلو دهانه جمع کننده
تخمها نصبشده است تا از ورود مولدین به درون وسیله جمع
آوری در هنگام اجرای عملیات جلوگیری نماید .لولهآهني لبه
باالئي چارچوب جمع کننده تخمها درون یک قطعه لوله آهني با
قطر بزرگتر که به انتهای قسمت پائین محور مرکزی متصل شده

13

است جایگذاری شده است .یک پیچ تنظیم 2در وسط کابلي که
قسمت باالی چارچوب گالوانیزه را به شفت مرکزی متصل مينماید
نصب شده و پاروی جمع آوری تخم را در طول عملیات جمع
آوری به طور افقي محکم نگه ميدارد .شفت مرکزی به داخل یک
صفحه تکیه گاه ازجنس استیل فرد بریده شده است که این صفحه
در وسط اسکلت چوبي چسبیده است .یک مهره که به شفت
مرکزی جوش داده شده مانع لغزیدن و پایین آمدن شفت از درون
صفحه تکیه گاه ميشود .برایحفاظت از تخمهای ریخته شده درون
قفس توری و جلوگیری از ورد شکارچیان یک کیسه توری به
قطر 3/2متر با  4متر عمق درون این قفس تور استقرار یافته که 1/1
متر باالتر از کف قفس قرار دارد .تورهابه طور روزانه سرکشي و
تمیز ميشوند تا مانع اقامت موجودات زیان بار گردد .از طرف
دیگر یک کیسه توری یدکي هر ماه ميتواند جایگزین این کیسه
گردد .هنگامیکه مولدین در قفس ها برای تخم ریزی خودبخودی

- Tum backle

15

1

در قفس های توری قرار گرفتند جمع کننده تخم به آهستگي  4تا 5
بار در دور قفس حول محور خودچرخانیده ميشود .بعد از جمع
آوری ،تخمها بالفاصله به درون یک سطل محتوی آب دریا
منتقلميشوند .تخمهای جمع آوری شده درون سطل از طریق
هوادهي مالیم به صورت معلق در ميآیند( Garciaet al.,
.)1988

11

شکل  - 22سیستم طراحي شده برای جمع آوری تخم خامه ماهي در
قفس شناور به قطر  21متر). (Garcia et al., 1988

شکل  -23جزئیات جمع کننده پارویي تخم خامه ماهي (Garcia et
al., 1988).

11
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تخمریزی و لقاح تخم ها در هنگام شب انجام مي شود و تخم های
خامه ماهي معموال در ساعت  1صبح از کیسه های جمع آوری تخم
برداشت شده و به تانک های یک تني فایبرگالس با کف مخروطي
منتقل و با تراکم  1111عدد در لیتر ذخیره سازی و به مدت شش
ساعت هوادهي مي شوند ،در یک تانک یک تني تا 1میلیون تخم
ذخیره سازی مي شود(انکوباسیون اولیه) ،بعد از مدت شش ساعت
هوادهي قطع و تخم های ته نشین شده ( تخم های مرده) از طریق باز
کردن شیر مخصوص که در کف تانک قرار دارد خارج مي شوند.
تخم های زنده که به صورت شناور باقي مي مانند در طشت هائي
که در بدنه آنها خروجي مجهز به تور چشمه ریز و جود دارد جمع
آوری مي شوند  ،سپس حجم معیني از تخم را با استفاده از یک
لیوان پالستیکي که در ته آن توری قرار دارد برداشت نموده و
شمارش مي گردد .وقتي که تعدادتخم در واحد حجم مشخص
گردید اقدام به ذخیره سازی آنها در حوضچه های انکوباسیون با
12

تراکم  151- 411عدد در لیتر مي نمایند (تفریخ تخم ها در دمای
 11 -41در جه سانتیگراد  ،در طي مدت  11-45ساعت بعد از
تخمریزی صورت مي گیرد(( )Duray, 1996شکل .)11

شکل  -11تانک های یک تني انکوباسیون اولیه تخم های خامه ماهي
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دو روش عمده برای پرورش الرو و تولید نوزاد خامه ماهي وجود
دارد که شامل پرورش متراکم و نیمه متراکم است .در روش
متراکم ،از تانک های جداگانه برای پرورش الرو  ،پرورش جلبک
و پرورش روتیفر و آرتمیا استفاده مي شود ،در این روش الروها با
تراکم نسبتا باال(  11-41الرو در لیتر) استفاده مي شود.در روش نیمه
13

متراکم از استخرهای خاکي استفاده شده و کشت و پرورش طبیعي
فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون از طریق کود دهي استخر صورت مي
گیرد ،تراکم ذخیره سازی معموال پائین (  5عدد در لیتر) است،
(.)FitzGerald, 2004
الرو های تازه هچ شده 4/5 ،میلي متر طول داشته و دارا ی کیسه
زرده بزرگي هستند فاقد رنگ دانه و فاقد دهان هستند ،که در طي
مدت  41ساعت طول آنها به  5میلي متر مي رسد .اندازه تخم  ،طول
الرو و اندازه دهان در الرو خامه ماهي از بسیاری از ماهیان دریائي
دیگر از قبیل سي بس(  ) Lates calcariferو ماهي صافي (
 ،) Siganus guttatusبزرگتر است .تغذیه الرو خامه ماهي ،بعد از
اینکه چشمها به طور کامل دارای رنگ دانه شدند( 41ساعت بعد از
هچ شدن) آغاز مي شود .تغذیه با استفاده از روتیفر صورت مي
گیرد .روتیفرهائي که با استفاده ازجلبک

Tetraselmis

یا

 Isochrysisتغذیه شده اند نسبت به روتیفر های تغذیه با جلبک
 Chlorellaمفید تر هستند  ،به طوریکه الرو ها ی تغذیه شده با
11

روتیفرهای پرورش یافته با جلبک  Tetraselmisیا Isochrysis

نرخ رشد باالتری از خود نشان مي دهند (.)Bagarinao, 1991
الروها را مي توان هم در مکان سرپوشیده( ) Indoorو هم مکان
های روباز( )Out doorدر تانک های بتوني یا فایبر گالس پرورش
داد.در اندونزی پرورش الرو خامه ماهي در فضای باز صورت مي
گیرد( شکل )12

شکل  -12حوضچه های پرورش الرو خامه ماهي در اندونزی در
فضای باز

12

الروهای تازه هچ شده خامه ماهي با تراکم  41عدد در لیتر در تانک
های پرورش الرو ذخیره سازی مي شوند ،تغذیه زماني شروع مي
شود که کیسه زرده آنها جذب شده است که معموال 41ساعت بعد
از هچ شدن است..
پرورش روتیفر( ) Brachionus plicatilisبا استفاده از جلبک
 Nannochloropsisنیز امکان پذیر است .پرورش الرو در شوری
آب دریا ( باالی  ( 41pptصورت مي گیرد تغذیه الرو خامه ماهي
در روز دوم با روتیفر شروع مي شود و از روز دوازدهم عالوه بر
روتیفر ،آرتمیا و غذای فرموله نیز مورد استفاده قرار مي گیرد( Yap

.)et al., 2007
آب تانک های پرورش الرو خامه ماهي باید حاوی جلبک های
سبز با تراکم  511هزار تا  5میلیون سلول در میلي لیتر باشد،

11

مدیریت تانک های پرورش الرو شامل سیفون کردن کف تانک و
تعویض روزانه آب است ( شکل . )Marte, 2003( )11

شکل  -11مدیریت متداول آب و تغذیه الرو خامه ماهي و ماهي
سي بس ()Marte, 2003

14
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ابتدا سطح آب حوضچه های حاوی نوزادان خامه ماهي ( نوزادان
 12روزه) را کاهش داده و سپس نوزادان را با استفاده از طشت های
پالستیکي که در دیواره آنها توری نصب شده است صید نموده و
درون یک تانک  111لتری مي ریزند ( شکل  14و ) 13

شکل  -14طشت پالستیکي دارای توری چشمه ریز در دیواره برای صید
نوزادان از حوضچه های پرورش الرو

13

شکل  -13نوزادان خامه ماهي صید شده از تانک های پرورش الرو

با استفاده از یک طشت مخصوص نوزادان را از این تانک صید
نموده و تعداد  1511عدد را شمارش و در یک طشت دیگر حاوی
یک لیتر آب مي ریزند از این طشت برای مقایسه استفاده مي شود.
طشت های دیگری حاوی یک لیتر آب آماده نموده و آنقدر نوزاد
خامه ماهي به آنها اضافه نموده تا تراکم ظاهری آنها مطابق با طشت
اولیه با شد ( شمارش چشمي) ،نوزادان را به پالستیک های حاوی 2
لیتر آب منتقل نموده و پس از اضافه نمودن حدود نصف لیوان
15

محلول ضد عفوني کننده (کلرامفنیکل با غلظت  2-21 ppmیا
متیلن بلو با غلظت  ) 1 ppmحدود  1برابر حجم آب را با اکسیژن
خالص پر مي نمایند) پالستیک های حاوی نوزادان را درون جعبه
های یونولیت مي گذارند .اطراف پالستیک ها را تکه های یخ مي
گذارند تا دمای آب به حدود  11تا  15درجه کاهش یابد) ،هنگام
صادرات  ،جون هزینه حمل و نقل باال است تراکم نوزادان در بسته
ها را تا  5111عدد در لیتر افزایش مي دهند ( شکل های  15و .)11

شکل  – 15طشت حاوی  1511عدد نوزاد خامه ماهي آماده برای بسته بندی

11

شکل  -11بسته های حاوی یک لیتر آب ،محلول ضد عفوني کننده و 1511
عدد نوزاد خامه ماهي

 -11پرورش خامه ماهی در ایران:
 -1-11مكانها و زمان مناسب صيد و جمع آوری بچه ماهيان
انگشت قد خامه ماهی:

مهمترینمناطق بررسي شده شامل ،خور شور ،خور تخته ریز،
خور تیاب و کانالهای خروجي استخرهایپرورش میگو در منطقه
تیاب  ،خور جاسک ،خور حیله رو ،خور گرگیني و خور گابریک
ميباشد .در تمامي این مکانهابچه ماهیان انگشت قد خامه ماهي صید
11

گردیدهاند اما از میان این مکانها تنها خور شور ،خور تیاب
وکانالهای خروجي استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب از نظر
فراواني بچه ماهیان و همچنین امکانصید آنها با اهمیت ميباشند
(فروغي فرد ; 2411 ،صالحي ..)2411 ،خور شور در  41کیلومتری
شرق بندرعباس قرار گرفته است .منشاء این خور،رودخانه شور است
که به دریا ميریزد .عرض خور در بخشهای میاني حداکثر 11-15
متر ميرسد .بسترخور در مصب گلي ماسهای و در بخشهای باالتر
گلي و چسبناك ميباشد .شوری آب در آبان ماه حدود 25و در
اواخر تابستان به حدود  11قسمت در هزار ميرسد .رویش جلبکي
فراواني در این خور مشاهدهميگردد که ميتواند در تغذیه بچه
ماهیان مورد استفاده قرار گیرد .بیشترین فراواني بچه خامه ماهیان در
اینخور در ماههای مرداد ،شهریور و مهر مشاهده شده است .در این
ماهها در هر بار تورکشي بین 111-411عدد بچه ماهي صید
گردیدهاند  .خور تیاب و کانالهای خروجياستخرهای پرورش میگو
که در مجاورت روستاهای کالهي و تیاب از توابع شهرستان میناب
12

قرار دارند نیزیکي دیگر از مکانهایي هستند که از نظر صید بچه
خامه ماهي با اهمیت هستند .بستر خور از جنس گل نرمبوده و در
اطراف خور جنگل های حرا وجود دارد .تخلیه آب استخرهای
پرورش میگو که سرشار ازمواد غذایي ميباشد از طریق کانالهای
خروجي به داخل این خور عامل مهمي در جذب بچه ماهیانانگشت
قد خامه ماهي ميباشد .در این خور نیز بیشترین فراواني بچه خامه
ماهیان در ماههای مرداد،شهریور و مهر مشاهده شده است.
به هر حال مکانهای زیادی وجود دارند که باید از نظر وجود
بچه خامه ماهي و امکان صید آنهامورد بررسي قرار گیرند .خورها و
سواحل جزایر قشم ،هرمز ،ابوموسي و الرك و همچنین
خورهایاطراف بندرخمیر و بندرلنگه ،خورهای نزدیک چابهار از
جمله مکانهایي هستند که با توجه به صیدمولدین خامه ماهي در
اطراف آنها احتمال وجود بچه خامه ماهي در آنها زیاد ميباشد و
باید مورد بررسيقرار گیرند.

13

 -2-11روش های صيد بچه ماهيان انگشت قد خامه ماهی :

در کشورهایي که سابقه زیادی در امر پرورش خامهماهي
دارند جمع آوری بچه خامه ماهیان بیشتر در مرحله نوزادی صورت
ميگیرد .به همین لحاظ ازتورهای چشمه ریز (کمتر از  1میلي متر)
استفاده ميگردد .بررسیهای انجام شده در زمینه صید بچه
خامهماهیان در خورهای استان هرمزگان بیشتر به منظور صید بچه
ماهیان انگشت قد (بچه ماهیان بزرگتر از 1سانتي متر ) انجام گرفت
به همین لحاظ برای صید این بچه ماهیان تورهای پره با چشمه 5
میلي متر که در قسمتباالی آنها شناور و در قسمت پایین آنها سرب
نصب شده باشد مناسب ميباشند .در هنگام عملیات صید ازدو رشته
تور پره ،یکي به طول  15متر و عرض  1متر و دیگری به طول 25
متر و عرض  1متر به طورهمزمان استفاده ميگردد .بدین صورت که
ابتدا قسمتي از خور یا کانال توسط تور پره کوچکتر مسدود وسپس
از قسمت پایین تر خور اقدام به کشیدن تور پره بزرگتر ميگردد.
هنگامي که تور پره بزرگتر به تورکوچکتر نزدیک ميگردد بچه
21

ماهیان محاصره و در داخل تور جمع آوری ميگردند .سپس
بچهخامه ماهیان از سایر ماهیان جدا و به داخل بشکه های مخصوص
حمل و نقل منتقل ميشوند ( شکل های  11تا () 13فروغي فرد،
.)2411

شکل  - 11طریقه کشیدن تور پره چشمه ریز برای جمع آوری بچه خامه ماهي
در خور شور -بندر عباس

22

شکل  -12جمع آوری بچه خامه ماهي در کانال خروجي مزارع پرورش میگو

شکل  -13بچه خامه ماهیان جمع آوری شده با اندازه های مختلف  5تا 41
گرم در کانال خروجي مزارع پروش میگو

21

 -3-11روش حمل و نقل بچه ماهيان

برای انتقال بچه خامه ماهیان ميتوان از ظروف مختلف استفاده
نمود .بشکه های پالستیکي 211لیتری که درون آنها تا نیمه آب
ریخته شود در صورتي که دمای آب با استفاده از یخ تا  11درجه
سانتیگراد کاهش یابد برای حمل و نقل  411عدد خامه ماهي 3-2
گرمي مناسب ميباشند .در صورتي کهدرجه حرارت هوا باال و
تعداد بچه ماهیان بیشتر و یا اندازه آنها بزرگتر باشد از کپسول هوای
فشرده بایداستفاده گردد .با استفاده از مخزن فایبر گالس یک تني
مجهز به کپسول اکسیژن تا  4111عدد بچه خامه ماهي 21-11
گرمي را مي توان به راحتي منتقل نمود .به ماهي چنانچه بچه
ماهیان صید شده آلوده به گل و الی شده باشند باید نسبت به
شستشوی آنها درداخل تور اقدام نموده و آب درون بشکه ها نیز در
صورت گل آلوده شدن باید تعویض گردد .در غیر اینصورت گل
آلودگي باعث تلفات بچه ماهیان ميگردد .قبل از انتقال بچه ماهیان
به استخرهای پرورشي به منظور شمارش و انجام عملیات بهداشتي،
24

ميتوان بچه ماهیان را در حوضچه های بتوني و یا فایبرگالس
باتراکم  4111-5111عدد در متر مکعب نگهداری نمود .نگهداری
بچه ماهیان و ضد عفوني آنها در اینحوضچه ها باعث کاهش اثرات
ناشي از استرس در هنگام صید ،بهبود زخمها و صدمات احتمالي
وسرحال شدن بچه ماهیان ميگردد ( شکل های  41و .) 11

شکل  – 41انتقال بچه ماهیان صید شده با استفاده از مخزن فایبر گالس یک
تني

23

.
شکل  - 42ذخیره سازی اولیه بچه خامه ماهي در حوضچه های پلي اتیلن

 -4-11مكان های مناسب برای پرورش خامه ماهی در ایران

خصوصیات فیزیولوژیک خامه ماهي از قبیل تحمل دامنه
وسیعي از تغییرات شوری ،مقاومت درمقابل کمبود اکسیژن و رژیم
غذایي گیاهخواری از جمله مواردی هستند که پرورش خامه ماهي
را در هرمحیطي که درجه حرارت مناسب وجود داشته باشد امکان
پذیر ميسازد .مناطق وسیعي در استانهایساحلي جنوب کشور
وجود دارند که به لحاظ شرایط محیطي یعني درجه حرارت باال،
وجود منابع آبلب شور و شور برای پرورش خامه ماهي مناسب
ميباشند .خامه ماهي را ميتوان در آبهای شور و لب شورداخلي به
25

شرط آنکه درجه حرارت آب حداقل به مدت  1ماه باالی  15درجه
سانتیگراد باشد پرورشداد .تغذیه خامه ماهیها به صورت کشت تک
گونهای در این مناطق با استفاده از امکانات موجود در کشوراز قبیل
سبوس برنج ،غذاهای کنسانتره ساخت داخل کشور و همچنین از
طریق حاصلخیز نمودناستخرهای پرورشي با استفاده از کودهای
آلي و معدني امکان پذیر ميباشد .به هر حال بر اساس تجربیات
بدست آمده و امکانات موجود بهترین مکانها برای پرورش خامه
ماهي اراضي در نظر گرفته شده برایپرورش میگوی سفید هندی در
استانهای جنوبي کشور ميباشد که ميتواند در این مکانها پرورش
خامهماهي به صورت تک گونهای و توأم با میگو ترویج گردد.
 -4-11اثرات مثبت پرورش خامه ماهی بر استخر های
پرورش ميگو

پرورش توام خامه ماهي و میگوی سفید هندی اثرات مثبتي بر
شرایط اکولوژیک استخر های پرورش میگو داشته است که مي
توان به کاهش مواد آلي رسوبات ( )T.O.Mدر رسوبات بستر
استخرها ی پرو ش توام خامه ماهي و میگو  ،کاهش ر شد جلبک
21

های ماکروسکوپي در استخرها ی پرو ش توام خامه ماهي و میگو
از طریق مصرف آنها توسط خامه ماهي  ،بهبود وضعیت اکسیژن در
استخرها ی پرو ش توام خامه ماهي و میگو به واسطه مصرف مواد
زائد  ،افزایش رشد در میگو و افزایش تولید نهائي در استخرها ی
پرو ش توام خامه ماهي و میگو به واسطه بهبود شرایط محیطي
استخرها و تولید حداقل  411کیلو گرم خامه ماهي در هر هکتار
بدون افزایش هزینه اشاره نمود ( فروغي فرد  ( )2421شکل های 41
و )44

21

شکل  -41استخرهای پرورش توام خامه ماهي و میگو

شکل  -44استخرهای پرورش تک گونه ای میگو
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